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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JenisPenelitian 

Abdurrahman (2012 : 1) mengatakan dalam bahasa arab Metode bisa 

disebut dengan thariqah (jalan), manhaj (sistem), dan washilah (perantara) ketiga-

tiganya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyelidikan 

yang hati–hati dan kritis dalammencari fakta dan prinsip. Disimpulkan bahwa 

metode penelitian adalahcara yang disusun secara sistematis dengan mengikuti 

konsep–konsepilmiah yang digunakan dalam rangka pencarian data dan fakta 

demitercapainya tujuan. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan 

informasi atau penjelasan. Menurut Sumanto seperti yang dikutip Syafi’I adalah: 

“Penelitian yang dilakukan untuk mendiskripsikan dan untuk 
menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 

sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang 

terjadi atau kecenderungan yang telah berkembang.” 

 

Dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, artinya ialah “Penelitian yang 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 

Sedangkan menurut Deddy Mulyana, penelitian kasus adalah “Penelitian yang 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek sebanyak mungkin. 

Peneliti mengamati dan mendeskripsikanpengaruhmenghafal Al-qur’an melalui 

metode Muraja’ah di Taman Kanak-Kanak Raudhatul Azizah Junok Burneh 

Bangkalanmeliputi proses, penerapan, dan hasil menghafal Al-Qur’an dengan 

penerapan Metode Muraja’ah. 

B. Tempat Dan WaktuPenelitian 

Lokasi penelitian yang telah ditetapkan adalah TK Raudhatul Azizah 

tepatnya jalan PemudaKaffa 141 Junok Tunjung Burneh Kabupaten Bangkalan. 

Sedangkan waktunya akan dilaksanakan mulai bulan April – Juni 2017. 
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C. Sumber Data/ ObyekPenelitian 

Sumber data / obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu guru-guru dan 

murid Taman Kanak-Kanak Raudhatul Azizah tahun ajaran 2016/2017. 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Praktis, “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang 

dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan harus 

cukup valid untuk digunakan”. Sesuai dengan sumber data diatas, pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara Mendalam 

Menurut Deddy Mulyana wawancara merupakan “bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari 

semua responden, tetapi susunan kata dan urutanya disesuaikan dengan ciri-ciri 

setiap responden. Menurut Sugiono wawancara mendalam yaitu “wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan”. 

Menurut Burhan Bungin wawancara mendalam adalah “suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan 

informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulangulang. Pada 

penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang 

dikombinasikan dengan observasi partisipan”.  

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat 

menggunakan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, 
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wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali 

atau dua kali, malainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti 

tidak hanya ”percaya dengan begitu saja” pada apa yang dikatakan informan, 

melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan. Itulah sebabnya 

cek dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan 

di lapangan, atau informan yang satu ke informan yang lain. Peneliti harus 

memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang dibutuhkan, kerangka tertulis, 

daftar pertanyaan, atau daftar cek harus tertuang dalam rencana wawancara untuk 

mencegah kemungkinan mengalami kegagalan memperoleh data. Metode ini 

digunakan peneliti untuk mewawancarai pengurus yayasan, Uztadz/Ustadzah, 

murid lainnya di Taman Kanak-Kanak Raudhatul Azizah untuk mengetahui hal-

hal yang terjadi di dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga mudah memperoleh 

informasi untuk melengkapi data penelitian. 

2. Observasi Partisipan 

Observasi partisipan adalah apabila observasi (orang yang melakukan 

observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi 

(observees). Observasi ini digunakan dalam penelitian eksploratif. Menurut 

Ahmad Tanzeh Observasi partisipan adalah “sebuah penelitian yang pengumpulan 

datanya dengan metode observasi berpartisipasi dan bukan menguji hipotesis, 

melainkan mengembangkan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini dapat 

dikatakan sebagai peneliti untuk mengembangkan teori dan karenanya hanya 

dapat dilakukan oleh peneliti yang menguasai macam-macam teori yang telah ada 

dibidang yang menjadi perhatiannya”. 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan 

observasi partisipan ini, maka yang data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap prilaku yang nampak. 

Menurut Susan Stainback dalam buku Sugiono menyatakan bahwa: 

“In participant observation, the researcher observes what people do, listent to 

what they say, and participates in their activities”. 

 

Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan 

orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas 
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mereka. Secara indrawi penulis melaksanakan observasi partisipan terhadap 

situasi sosial di Taman Kanak-Kanak Raudhatul Azizah seperti letak geografis, 

sarana prasarana yang ada, hasil serta kendala dalam melaksanakan metode 

muraja’ah serta disertai dengan pencatatan. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya”. Dokumen sebagai pengumpulan data 

adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dalam penerapan 

metode dokumen ini, biasanya peneliti menyusun instrumen dokumentasi dengan 

menggunakan check list terhadap beberapa variabel yang akan didokumentasikan.  

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk keputusan, surat instruksi, dan surat 

bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan 

dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat 

pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian. Disamping itu 

dalam penelitian pendidikan, dikumentasi yang ada juga dapat dibedakan menjadi 

dokumen primer, sekunder, dan tersier yang mempunyai nilai keaslian atau 

autentisitas berbeda-beda. Dokumen primer biasanya mempunyai nilai dan bobot 

lebih jika dibanding dokumen sekunder. Sebaliknya dokumen sekunder juga 

mempunyai nilai dan bobot lebih jika dibandingkan dengan dokumen tersier, dan 

seterusnya. Di dalam buku Hamid Darmadi beliau mengatakan bahwa seorang 

peneliti sebaiknya memanfaatkan kedua sumber dokumentasi tersebut secara 

intensif, agar mereka dapat memperoleh informasi secara maksimal, yang dapat 

menggambarkan subjek atau objek yang diteliti dengan benar. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai daftar profil Taman Kanak-

Kanak Raudhatul Azizah, nama Gurudan murid, serta sarana dan prasarana yang 

digunakan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Yang dimaksud dengan analisis data, menurut Bogdan dan Biklen yang di 

kutip oleh Moleong, “adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang 

dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain”. 

Adapun proses analisis data yang dilakukan mengadopsi dan 

mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hierman, 

yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupkan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dimulai pada awal kegiatan 

penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. 

Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan 

menulis memo. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis 

dalam rangka memperoleh kesimpulan sehingga temuan penelitian di dalam 

penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan 

dengan fokus penelitian, sehingga sajian merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik 

kesimpulan. 

3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan 

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terusmenerus 

selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di 

lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk 

mengarahkan pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisa 

data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi, interview maupun 

dokumentasi. Jadi analisis data itu melibatkan pengorganisasian data, pemilihan 

data menjadi satuan-satuan tertentu. 
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F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realitas). Sesuai dengan karakteristik 

penelitian kualitatif, ada kriteria atau standar yang harus dipenuhi guna menjamin 

keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data 

tersebut diperlukan tehnik pemeriksaan data. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada 4 kriteria atau standar yang digunakan, yaitu: 

1. Credibility (Kesahihan Internal) 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menemukan dalam pengumpulan data, 

sehingga diperlukan perpanjangan penulis pada latar penelitian. Hal ini akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini 

juga menuntut penulis akan terjun ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan 

mempertimbangkan distori yang mungkin bisa mengotori data. 

Meskipun data yang sudah dianggap cukup dan penulis sudah secara resmi 

mendapat surat keterangan telah mengadakan penelitian yang telah di keluarkan 

oleh kepala sekolah Taman Kanak-kanak Raudhatul Azizah Junok Burneh, namun 

sepanjang skripsi ini belum diujikan dihadapan tim penguji, secara aktif penulis 

hadir di sekolah untuk recek data dan mengkonfirmasikan kepada sumbernya, bila 

penulis masih merasa kurang yakin akan keabsahan data yang diperoleh 

sebelumnya. 

b. Ketekunan Pengamat 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.  Sebagai bekal 

peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 

refenrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini wawasan peneliti akan 

semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang 

ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak. 
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c. Triangulasi 

Teknik ini merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi suwaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, 

peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan 

berbagai sumber, metode atau teori. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. 

1. Pengecekan Sejawat 

Menurut Moleong, pemeriksaan sejawat adalah “Teknik yang dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

2. Confirmability (Objektivitas) 

Adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan 

penulusurannya atau pelacakan catatan atau lapangan data lapangan dan 

koherensinya dalam interpretasi. Corfirmability (Objektivitas) bermakna sebagai 
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proses kerja yang dilakukan untuk mencapai kondisi objektif. Adapun kreteria 

objektif, jika memenuhi syarat minimum sebagai berikut: 

a. Desain penelitian dibuat secara baik dan benar. 

b. Fokus penelitian tepat. 

c. Kajian literatur yang relevan. 

d. Instrumen dan cara pendataan yang akurat. 

e.Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan fokus permasalahan 

penelitian. 

f. Analisis data dilakukan secara benar. 

g. Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

3. Transferability (Kesahehan External) 

Artinya bahwa penelitian yang dilakukan dalam kontek tertentu dapat 

diaplikasikan atau ditransfer pada kontek lain. Dalam penelitian ini, terungkap 

segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan yang 

telah diperoleh peneliti. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran 

yang sedemikian jelasnya, “ semacamapa” suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan (Transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar 

transferabilitas. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil 

penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 

tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca 

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau 

tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

4. Dependenbility (Keterandalan) 

Adalah kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian 

bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Proses penelitian yang benar ialah dengan audit 

depenbilitas, guna mengkaji kegiatan yang dilakukan penelitian. Untuk menguji 

dan tercapai Dependenbility atau keterandalan data penelitian, jika dua atau 

beberapa kali penelitian dengan fokus masalah yang sama diulang penelitiannya 

dalam suatu kondisi yang sama dan hasil yang esensialnya sama, maka dikatakan 

mamiliki keterandalan yang tinggi. Jadi, standar ini untuk mengecek apakah hasil 
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penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Suatu teknik utama untuk menilai standar 

dependabilitas ini adalah dengan melakukan audit dependabilitas oleh seorang 

atau beberapa orang auditor independen dengan jelas melakukan review semua 

jejak kegiatan proses penelitian.  

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 

Observasi berperanserta, Wawancara dan Dokumentasi. 

I. Tahap-Tahap Penelitian 

a. Tahap Pendahuluan/Persiapan  

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku yang berkaitan 

dengan metode. Tahap ini dilakukan pula proses penyusunan proposal, seminar, 

sampai akhirnya disetujui oleh pembimbing. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

c. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara 

sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. 

d. Tahap Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang penulis 

lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi. 

 


